
REGIONÁLNÍ MUZEUM  
V JÍLOVÉM U PRAHY
MUZEUM SE SPECIALIZACÍ NA ZLATO V ČESKÉ REPUBLICE

REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY
Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy, tel.: +420 241 950 791
e-mail: info@muzeumjilove.cz, www.muzeumjilove.cz
Muzeum je otevřeno denně, mimo pondělí (pokud není svátkem)
ZÁŘÍ – KVĚTEN: 9 – 12, 13 – 16 hod.  /  ČERVEN – SRPEN: 9 – 17 hod.

HISTORIE TĚŽBY A ZPRACOVÁNÍ ZLATA  
představuje tento vzácný kov a dějiny zdejšího dolování

ORA ET LABORA  
seznamuje atraktivní formou s historií benediktinského kláštera  
na Ostrově u Davle a zaniklého středověkého sídliště Sekanka

DĚJINY TRAMPINGU  
přibližují fenomén spojený u nás výrazně s Posázavím

Muzeum zpřístupňuje také tři historické štoly,  
ke dvěma z nich vede naučná stezka Jílovské zlaté doly

VÁS ZVE DO STÁLÝCH EXPOZIC:

© Dana Chmelíková

8)  Soška hadí bohyně – nebo kněžky – se stala téměř symbolem 
starověké Kréty. V každé ruce drží jednoho hada a na hlavě 
má malou kočkovitou šelmu. Na sobě má tradiční minojský kroj.

LESK A KRÁSA  
MINOJSKÝCH POKLADŮ

Objevitel největšího krétského paláce v Knóssu (tzv. Labyrinthu) se jmenoval Arthur Evans, 
britský archeolog, který dal název minojské civilizaci a díky němuž spatřily světlo světa nádherné 

fresky a artefakty, staré přes 3500 let. Nyní jim můžete vtisknout nové zářivé barvy. 

2)  Freska se třemi ženami, tzv. „Dámy v modrém“, s velmi komplikovanými a bohatými účesy v tradičním minojském 
kroji. Na sobě mají živůtky zdobené modrými lemy. Jsou znázorněny na modrém pozadí – odtud název malby. 



1)  Nástěnná malba kněze, krále nebo 
prince, který má na hlavě věnec 
z lilií a pavího peří. V natažené 
levé ruce vedl pravděpodobně 
jednu z posvátných minojských 
bestií – gryfa nebo sfingu

3)  Nástěnná malba 
znázorňující moř-
ský život s delfíny 
a malými rybkami 
z překrásně zdo-
beného královnina 
sálu, tzv. megaro-
nu.

9)  Rituální artefakt býčí hlavy z paláce v Knóssu. 
Jde o tzv. rhyton, zdobenou nádobu s funkcí 
picího rohu, využívanou pravděpodobně k ritu-
ální úlitbě.  Býk byl na Krétě posvátným a obá-
vaným zvířetem.

7)  Část rituálního procesí. Mladíci nesou 
zdobené nádoby s obětinami.



5)  Na freskách byly často znázorněny scény společenských her. Mezi ty nej-
úžasnější a zároveň nejnebezpečnější patřily akrobatické skoky přes býka



6)  Jedna z nejznámějších krétských nástěnných maleb, mytický 
gryf. Na originální malbě byli dva, každý na jedné straně trůnu.

4)  Jeden z oblíbených zvíře-
cích motivů. Jde o obraz 
modré opice podle rekon-
strukce archeologa, obje-
vitele minojské civilizace 
a paláce v Knóssu, Arthura 
Evanse


